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Amendamentul 1
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Referirea 1 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 
în special articolele 101, 102 și 107,

Or. en

Amendamentul 2
Jürgen Klute

Propunere de rezoluție
Referirea 8 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere raportul final al 
Grupului de experți la nivel înalt privind 
reforma structurală a sectorului bancar 
din UE, din 2 octombrie 2012,
1http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/high-
level_expert_group/report_en.pdf

Or. en

Amendamentul 3
Sophia in 't Veld

Propunere de rezoluție
Referirea 17 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Raportul special nr. 15 
al Curții de Conturi Europene intitulat 
„Procedurile Comisiei asigură o 
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gestionare eficace a controlului 
ajutoarelor de stat?”,

Or. en

Amendamentul 4
Jürgen Klute

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât politica în domeniul 
concurenței face parte din codul genetic al 
UE și este o piatră de temelie a economiei 
sociale de piață din Europa;

A. întrucât politica în domeniul 
concurenței este un instrument în serviciul 
consumatorilor europeni în vederea 
asigurării unei piețe interne sănătoase din 
punct de vedere socioeconomic, 
combătând practicile abuzive ale 
anumitor operatori economici;

Or. en

Amendamentul 5
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât politica în domeniul 
concurenței face parte din codul genetic al 
UE și este o piatră de temelie a economiei 
sociale de piață din Europa;

A. întrucât politica în domeniul 
concurenței întemeiată pe principiile pieței 
deschise și pe condiții de concurență 
echitabile în toate sectoarele constituie o 
piatră de temelie pentru o piață internă 
care să funcționeze fără restricții;

Or. en

Amendamentul 6
Derk Jan Eppink
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Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât eliminarea obstacolelor din 
calea liberei circulații a bunurilor, a 
serviciilor, a persoanelor și a capitalurilor 
este o condiție esențială în vederea 
creșterii economice;

Or. en

Amendamentul 7
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât criza s-a acutizat în 2011 și a 
dus la o recesiune a economiei UE;

B. întrucât criza economică și financiară a 
izbucnit în toamna anului 2008 și s-a 
acutizat în 2011, ducând la o recesiune a 
economiei UE;

Or. en

Amendamentul 8
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât, ca răspuns la criză, Comisia 
a adoptat norme speciale în materie de 
ajutoare de stat și a utilizat politica în 
domeniul concurenței drept instrument de 
gestionare a crizei; întrucât acesta a fost 
conceput ca un regim temporar și încă 
funcționează ca atare;
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Or. en

Amendamentul 9
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât politica în domeniul 
concurenței este crucială pentru reacția la 
această criză, pentru susținerea strategiei 
Europa 2020 și pentru realizarea de 
progrese către o uniune bancară, o 
uniune economică și monetară adevărată 
și o integrare sporită,

C. întrucât protecționismul nu ar face 
decât să adâncească și să prelungească 
criza, iar aplicarea strictă a normelor de 
concurență este crucială pentru redresarea 
economiei europene,

Or. en

Amendamentul 10
Jürgen Klute

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât politica în domeniul concurenței
este crucială pentru reacția la această 
criză, pentru susținerea strategiei Europa 
2020 și pentru realizarea de progrese către 
o uniune bancară, o uniune economică și 
monetară adevărată și o integrare sporită,

C. întrucât politica în domeniul concurenței 
este o modalitate de a oferi un răspuns la 
această criză, de a susține Strategia
Europa 2020 și de a realiza progrese către 
o uniune bancară, o uniune economică și 
monetară adevărată și o integrare sporită,

Or. en

Amendamentul 11
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluție
Considerentul C
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât politica în domeniul concurenței 
este crucială pentru reacția la această criză, 
pentru susținerea strategiei Europa 2020 și 
pentru realizarea de progrese către o 
uniune bancară, o uniune economică și 
monetară adevărată și o integrare sporită,

C. întrucât politica în domeniul concurenței 
este crucială pentru reacția la această criză, 
pentru susținerea Strategiei Europa 2020 și 
a pieței unice, precum și pentru realizarea 
de progrese către o uniune bancară, o 
uniune economică și monetară adevărată și 
o integrare și o convergență sporite,

Or. el

Amendamentul 12
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât Raportul anual privind 
politica în domeniul concurenței ar trebui 
să servească drept instrument pentru 
promovarea competitivității globale a 
Uniunii, prin stimularea concurenței și 
deschiderea pentru noi actori, extinzând 
și consolidând astfel piața internă, și nu 
numai pentru aplicarea practică a politicii 
în domeniul concurenței de către 
Comisie;

Or. en

Amendamentul 13
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât concurența nu funcționează 
la fel de eficient în toate statele membre,



PE496.675v02-00 8/55 AM\917381RO.doc

RO

Or. el

Amendamentul 14
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât sectoarele cu un nivel al 
concurenței redus sunt deseori 
comparabile cu cele care înregistrează o 
producție economică slabă;

Or. en

Amendamentul 15
Jürgen Klute

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută Raportul Comisiei privind 
politica în domeniul concurenței pentru 
anul 2011; remarcă faptul că noua structură 
tematică abordează problemele ridicate de 
Parlament și permite o identificare clară a 
priorităților, a obiectivelor și a măsurilor 
luate;

1. ia act de Raportul Comisiei privind 
politica în domeniul concurenței pentru 
anul 2011; remarcă faptul că noua structură 
tematică abordează problemele ridicate de 
Parlament și permite o identificare clară a 
priorităților, a obiectivelor și a măsurilor 
luate;

Or. en

Amendamentul 16
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază că politica în domeniul 
concurenței reprezintă o capodoperă a 
economiei sociale de piață din Europa; 
subliniază importanța consolidării 
instrumentelor antitrust, de acordare a 
ajutoarelor de stat și de control al 
fuziunilor pentru a asigura eficiență 
economică, o bună funcționare a pieței și 
progres social. Pentru sporirea accesului 
și a participării IMM-urilor și sectoarelor 
terțe în cadrul pieței interne, este necesară 
o politică activă în domeniul concurenței 
în vederea eliminării barierelor existente.

Or. en

Amendamentul 17
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. susține opinia conform căreia trebuie
să se țină seama de obiectivele politicii în 
domeniul concurenței atunci când se 
elaborează regulamente la nivel sectorial, 
pentru a asigura buna funcționare a piețelor 
în ceea ce privește întreprinderile, 
consumatorii și cetățenii;

2. solicită menținerea unei consecvențe 
între politica UE în domeniul concurenței
și toate celelalte politici ale UE, inclusiv 
regulamente la nivel sectorial, pentru a 
asigura buna funcționare a piețelor în ceea 
ce privește cetățenii și întreprinderile;

Or. en

Amendamentul 18
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. susține opinia conform căreia trebuie să 
se țină seama de obiectivele politicii în 
domeniul concurenței atunci când se 
elaborează regulamente la nivel sectorial, 
pentru a asigura buna funcționare a piețelor 
în ceea ce privește întreprinderile, 
consumatorii și cetățenii;

2. susține opinia conform căreia trebuie să 
se țină seama de obiectivele politicii în 
domeniul concurenței atunci când se 
elaborează regulamente la nivel sectorial, 
pentru a asigura buna funcționare a piețelor 
de produse și servicii și a pieței forței de 
muncă în ceea ce privește întreprinderile, 
consumatorii și cetățenii;

Or. el

Amendamentul 19
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. susține opinia conform căreia trebuie să 
se țină seama de obiectivele politicii în 
domeniul concurenței atunci când se 
elaborează regulamente la nivel sectorial, 
pentru a asigura buna funcționare a piețelor 
în ceea ce privește întreprinderile, 
consumatorii și cetățenii;

2. susține opinia conform căreia trebuie să 
se țină seama de obiectivele politicii în 
domeniul concurenței atunci când se 
elaborează regulamente la nivel sectorial, 
pentru a asigura buna funcționare a piețelor 
în ceea ce privește întreprinderile, 
consumatorii, mediul și cetățenii;

Or. en

Amendamentul 20
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază faptul că aplicarea politicii 
în domeniul concurenței în sens larg nu 
trebuie să consolideze companiile deja 
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înființate și furnizorii de bunuri și servicii 
deja existenți, ci, mai degrabă, trebuie să 
aibă drept obiectiv general facilitarea 
intrării pe piață a unor noi actori și 
încurajarea apariției unor idei și tehnici 
noi, optimizând astfel beneficiile pentru 
cetățenii Uniunii;

Or. en

Amendamentul 21
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. invită Comisia ca, în colaborare cu 
autoritățile naționale în domeniul 
concurenței, să efectueze o evaluare 
atentă a denaturărilor în funcționarea 
concurenței și a impactului economic al 
acestora; solicită Comisiei să identifice 
posibile dezechilibre existente între statele 
membre în acest domeniu, inclusiv 
cauzele care stau la baza lor;

Or. el

Amendamentul 22
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că extinderea regimului 
extraordinar de acordare de ajutoare de 
stat pe timp de criză a contribuit la 
menținerea stabilității financiare, la 
împiedicarea apariției protecționismului și 
la furnizarea unui mecanism de 

3. își exprimă preocuparea cu privire la 
faptul că, deși s-a intenționat ca regimul 
de acordare de ajutoare de stat să aibă un 
caracter temporar, în realitate acesta pare 
să fi devenit mai degrabă permanent; 
pune la îndoială contribuția eficientă a 
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restructurare bancară și de soluționare a 
crizelor, toate deosebit de utile pentru 
țările care iau parte la acest program;

cadrului temporar la garantarea unor 
condiții de concurență echitabile la 
nivelul întregii UE; în cel de-al treilea 
raport anual consecutiv privind politica în 
domeniul concurenței subliniază 
necesitatea de a pune capăt acestor 
măsuri temporare cât mai curând posibil;

Or. en

Amendamentul 23
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că extinderea regimului 
extraordinar de acordare de ajutoare de stat 
pe timp de criză a contribuit la menținerea 
stabilității financiare, la împiedicarea 
apariției protecționismului și la furnizarea 
unui mecanism de restructurare bancară și 
de soluționare a crizelor, toate deosebit de 
utile pentru țările care iau parte la acest 
program;

3. subliniază că extinderea regimului 
extraordinar de acordare de ajutoare de stat 
pe timp de criză a contribuit la menținerea 
stabilității financiare, la împiedicarea 
apariției protecționismului și la furnizarea 
unui mecanism de restructurare bancară și 
de soluționare a crizelor, toate deosebit de 
utile pentru țările care iau parte la acest 
program; regretă însă că, în cazuri 
precum DEXIA, abordarea nu a dat 
rezultate și insistă asupra desprinderii 
unor învățăminte în urma experiențelor în 
care intervențiile s-au dovedit insuficiente 
și asupra adoptării unor practici în 
consecință;

Or. en

Amendamentul 24
Jürgen Klute

Propunere de rezoluție
Punctul 3
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că extinderea regimului 
extraordinar de acordare de ajutoare de stat 
pe timp de criză a contribuit la menținerea 
stabilității financiare, la împiedicarea 
apariției protecționismului și la furnizarea 
unui mecanism de restructurare bancară și 
de soluționare a crizelor, toate deosebit de 
utile pentru țările care iau parte la acest 
program;

3. subliniază că extinderea regimului 
extraordinar de acordare de ajutoare de stat 
pe timp de criză a fost impus de 
circumstanțe și a contribuit la prevenirea 
acutizării instabilității financiare și 
economice și la furnizarea unui mecanism 
de restructurare bancară și de soluționare a 
crizelor;

Or. en

Amendamentul 25
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că extinderea regimului 
extraordinar de acordare de ajutoare de stat 
pe timp de criză a contribuit la menținerea 
stabilității financiare, la împiedicarea 
apariției protecționismului și la furnizarea 
unui mecanism de restructurare bancară și 
de soluționare a crizelor, toate deosebit de 
utile pentru țările care iau parte la acest 
program;

3. subliniază că extinderea regimului 
extraordinar de acordare de ajutoare de stat 
pe timp de criză a contribuit la menținerea 
stabilității financiare, la împiedicarea 
apariției protecționismului și la furnizarea 
unui mecanism de restructurare bancară și 
de soluționare a crizelor, toate deosebit de 
utile pentru țările care iau parte la acest 
program și care se confruntă cu probleme 
grave de lichiditate;

Or. el

Amendamentul 26
Sophia in 't Veld

Propunere de rezoluție
Punctul 3
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că extinderea regimului 
extraordinar de acordare de ajutoare de stat 
pe timp de criză a contribuit la menținerea 
stabilității financiare, la împiedicarea 
apariției protecționismului și la furnizarea 
unui mecanism de restructurare bancară și 
de soluționare a crizelor, toate deosebit de 
utile pentru țările care iau parte la acest 
program;

3. subliniază că este posibil ca extinderea 
regimului extraordinar de acordare de 
ajutoare de stat pe timp de criză să fi
contribuit la împiedicarea apariției 
protecționismului și la furnizarea unui 
mecanism de restructurare bancară și de 
soluționare a crizelor, toate deosebit de 
utile pentru țările care iau parte la acest 
program;

Or. en

Amendamentul 27
Sophia in 't Veld

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. susține că băncile care beneficiază de 
ajutoare de stat trebuie să-și reducă
dimensiunea, să-și concentreze modelul 
de business către partea viabilă a 
activităților lor și să reducă impactul 
asupra concurenților care nu beneficiază
de ajutoare și asupra contribuabililor din 
UE;

eliminat

Or. en

Amendamentul 28
Claudio Morganti
Matteo Salvini

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. susține că băncile care beneficiază de 4. susține că băncile care beneficiază de 
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ajutoare de stat trebuie să-și reducă 
dimensiunea, să-și concentreze modelul de 
business către partea viabilă a activităților 
lor și să reducă impactul asupra 
concurenților care nu beneficiază de 
ajutoare și asupra contribuabililor din UE;

ajutoare de stat trebuie să-și reducă 
dimensiunea, să își concentreze modelul de 
afaceri către partea viabilă a activităților 
lor, să îmbunătățească accesul familiilor 
și al întreprinderilor la credite și să reducă 
impactul asupra concurenților care nu 
beneficiază de ajutoare și asupra 
contribuabililor din UE; în acest sens, ar fi 
indicat să se aibă în vedere separarea 
băncilor comerciale de cele de investiții;

Or. it

Amendamentul 29
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. susține că băncile care beneficiază de 
ajutoare de stat trebuie să-și reducă 
dimensiunea, să-și concentreze modelul de 
business către partea viabilă a activităților 
lor și să reducă impactul asupra 
concurenților care nu beneficiază de 
ajutoare și asupra contribuabililor din UE;

4. susține că băncile care beneficiază de 
ajutoare de stat trebuie să își concentreze 
modelul de afaceri către partea viabilă a 
activităților lor și să reducă impactul 
asupra concurenților care nu beneficiază de 
ajutoare și asupra contribuabililor din UE;

Or. el

Amendamentul 30
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. susține că băncile care beneficiază de 
ajutoare de stat trebuie să-și reducă 
dimensiunea, să-și concentreze modelul de 
business către partea viabilă a activităților 

4. susține că băncile care beneficiază de 
ajutoare de stat trebuie să își reducă 
dimensiunea și complexitatea, să își
concentreze modelul de business către 
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lor și să reducă impactul asupra 
concurenților care nu beneficiază de 
ajutoare și asupra contribuabililor din UE;

partea viabilă a activităților lor, să impună 
un plafon pentru remunerații și să reducă 
impactul asupra concurenților care nu 
beneficiază de ajutoare și asupra 
contribuabililor din UE;

Or. en

Amendamentul 31
Jürgen Klute

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. salută faptul că „băncilor li s-a cerut 
să renunțe la modele de afaceri 
nesustenabile bazate pe îndatorare 
excesivă și suprautilizare a finanțării 
interbancare pe termen scurt, fiind 
încurajate să acorde din nou prioritate 
obiectului principal de activitate”; în acest 
sens, invită Comisia să ia act de avizul 
Grupului de experți la nivel înalt referitor 
la reforma structurală a sectorului bancar 
din UE cu privire la propunerea de 
separare juridică a activităților de 
tranzacționare de cele de depozite;

Or. en

Amendamentul 32
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază faptul că procesul de 
consolidare în curs din sectorul bancar a 
crescut, de fapt, cota de piață a mai 
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multor instituții financiare majore și, prin 
urmare, îndeamnă Comisia să 
supravegheze în continuare atent acest 
sector, cu scopul de a spori concurența pe 
piețele bancare europene, inclusiv prin 
organizarea unor reforme structurale în 
cazul în care depozitele persoanelor fizice 
permit acestor instituții să acorde 
subvenționări încrucișate investițiilor 
bancare mai riscante;

Or. en

Amendamentul 33
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 4 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. reamintește faptul că, în vederea unei 
imagini complexe a ajutoarelor financiare 
de stat, trebuie luate în considerare 
finanțarea de către BCE a sectorului 
financiar și, implicit, garanțiile 
instituțiilor financiare de importanță 
sistemică și că Comisia trebuie să 
acționeze în consecință;

Or. en

Amendamentul 34
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 4 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4c. reamintește că instituțiile financiare 
de importanță sistemică beneficiază în 
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mod semnificativ de ajutoare de stat 
implicite și, astfel, nu sunt compatibile cu 
o economie socială de piață competitivă;

Or. en

Amendamentul 35
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 4 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4d. salută ca prim pas Raportul Liikanen 
privind reforma structurală a sectorului 
bancar din UE și subliniază că separarea 
structurală a activității bancare pentru 
persoanele fizice de cea de investiții 
reprezintă o condiție esențială în vederea 
restabilirii unui sector bancar competitiv 
în care riscurile să fie identificate, 
separate, gestionate și controlate în mod 
adecvat;

Or. en

Amendamentul 36
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. amintește de Declarația reuniunii la nivel 
înalt a zonei euro din 29 iunie 2012; este de 
acord cu faptul că este necesar să se 
întrerupă cercul vicios dintre bănci și
entitățile suverane, să existe posibilitatea 
recapitalizării băncilor direct prin 
Mecanismul european de stabilitate și să 
se înființeze urgent un singur mecanism 

5. amintește de Declarația reuniunii la nivel 
înalt a zonei euro din 29 iunie 2012; este de 
acord cu faptul că este necesar să se 
întrerupă „bucla de feedback” vicioasă
dintre entitățile suverane și bănci;
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de supraveghere;

Or. en

Amendamentul 37
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. amintește de Declarația reuniunii la nivel 
înalt a zonei euro din 29 iunie 2012; este de 
acord cu faptul că este necesar să se 
întrerupă cercul vicios dintre bănci și 
entitățile suverane, să existe posibilitatea 
recapitalizării băncilor direct prin 
Mecanismul european de stabilitate și să 
se înființeze urgent un singur mecanism de 
supraveghere; 

5. amintește de Declarația reuniunii la nivel 
înalt a zonei euro din 29 iunie 2012; este de 
acord cu faptul că este necesar să se 
întrerupă cercul vicios dintre bănci și 
entitățile suverane și să se înființeze urgent 
un singur mecanism de supraveghere;

Or. en

Amendamentul 38
Jürgen Klute

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. amintește de Declarația reuniunii la nivel 
înalt a zonei euro din 29 iunie 2012; este de 
acord cu faptul că este necesar să se 
întrerupă cercul vicios dintre bănci și 
entitățile suverane, să existe posibilitatea 
recapitalizării băncilor direct prin 
Mecanismul european de stabilitate și să se 
înființeze urgent un singur mecanism de 
supraveghere; 

5. amintește de Declarația reuniunii la nivel 
înalt a zonei euro din 29 iunie 2012; este de 
acord cu faptul că este necesar să se 
întrerupă cercul vicios dintre bănci și 
entitățile suverane, să existe posibilitatea 
recapitalizării băncilor direct prin 
Mecanismul european de stabilitate și să se 
înființeze urgent un singur mecanism de 
supraveghere, acordându-se atenție 
diversității tipurilor, dimensiunilor și 
conceptelor de întreprinderi din cadrul 
sectorului bancar;
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Or. en

Amendamentul 39
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. amintește de Declarația reuniunii la nivel 
înalt a zonei euro din 29 iunie 2012; este de 
acord cu faptul că este necesar să se 
întrerupă cercul vicios dintre bănci și 
entitățile suverane, să existe posibilitatea 
recapitalizării băncilor direct prin 
Mecanismul european de stabilitate și să se 
înființeze urgent un singur mecanism de 
supraveghere;

5. amintește de Declarația reuniunii la nivel 
înalt a zonei euro din 29 iunie 2012; este de 
acord cu faptul că este necesar să se 
întrerupă cercul vicios dintre bănci și 
entitățile suverane, să existe posibilitatea 
recapitalizării băncilor direct prin 
Mecanismul european de stabilitate și să se 
înființeze urgent un singur mecanism de 
supraveghere și un fond european unic de 
garantare a depozitelor;

Or. el

Amendamentul 40
Jürgen Klute

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită Comisiei să pună cu strictețe în 
aplicare normele antitrust și de control al 
fuziunilor pentru a susține piețele
transparente, deschise și echitabile; salută 
investigațiile desfășurate de aceasta pe 
piața instrumentelor derivate extrabursiere, 
în special cu privire la datele și serviciile 
comerciale privind swap-ul pe riscul de 
credit (CDS), la serviciile de plăți și la 
distribuirea informațiilor financiare către 
piețe;

6. solicită Comisiei să pună cu strictețe în 
aplicare normele antitrust și de control al 
fuziunilor pentru a realiza piețe 
reglementate, transparente, deschise și 
echitabile; salută investigațiile desfășurate 
de aceasta pe piața instrumentelor derivate 
extrabursiere, în special cu privire la datele 
și serviciile comerciale privind swap-ul pe 
riscul de credit (CDS), la serviciile de plăți 
și la distribuirea informațiilor financiare 
către piețe;

Or. en
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Amendamentul 41
Sophia in 't Veld

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. invită autoritățile UE din domeniul 
concurenței să monitorizeze 
comportamentul actorilor financiari 
importanți și al oligopolurilor, precum 
agențiile de rating al creditelor (ARC), și 
impactul acestora asupra piețelor, precum 
și cazurile de volatilitate a prețurilor în 
legătură cu piețele financiare și să acorde o 
prioritate absolută presupusei manipulări a 
dobânzilor în cazul LIBOR, EURIBOR și 
TIBOR;

7. invită autoritățile UE din domeniul 
concurenței să monitorizeze 
comportamentul actorilor financiari 
importanți și al oligopolurilor, precum 
agențiile de rating al creditelor (ARC), și 
impactul acestora asupra piețelor, precum 
și cazurile de volatilitate a prețurilor în 
legătură cu piețele financiare și să acorde o 
prioritate absolută presupusei manipulări a 
dobânzilor în cazul LIBOR, EURIBOR și 
TIBOR, cooperând îndeaproape cu alte 
jurisdicții; invită Comisia să garanteze 
investigarea cuprinzătoare a acestei 
chestiuni, inclusiv cu privire la utilizarea 
sau nu a tuturor instrumentelor UE 
pentru prevenirea unor astfel de situații;

Or. en

Amendamentul 42
Claudio Morganti
Matteo Salvini

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. invită autoritățile UE din domeniul 
concurenței să monitorizeze 
comportamentul actorilor financiari 
importanți și al oligopolurilor, precum 
agențiile de rating al creditelor (ARC), și 
impactul acestora asupra piețelor, precum 
și cazurile de volatilitate a prețurilor în 
legătură cu piețele financiare și să acorde o 

7. invită autoritățile UE din domeniul 
concurenței să monitorizeze 
comportamentul actorilor financiari 
importanți și al oligopolurilor, precum 
agențiile de rating al creditelor (ARC), și 
impactul acestora asupra piețelor, precum 
și cazurile de volatilitate a prețurilor în 
legătură cu piețele financiare și să acorde o 
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prioritate absolută presupusei manipulări a 
dobânzilor în cazul LIBOR, EURIBOR și 
TIBOR;

prioritate absolută presupusei manipulări a 
dobânzilor în cazul LIBOR, EURIBOR și 
TIBOR pentru ca bula imobiliară să nu 
fie urmată de o bulă a ratelor dobânzii;

Or. it

Amendamentul 43
Jürgen Klute

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. solicită din nou Comisiei să prezinte o 
propunere de creare a unei agenții 
publice de rating care să fie singura 
agenție autorizată să evalueze datoria 
publică în interiorul Uniunii Europene; 
în calitatea sa de actor din afara pieței, 
această agenție publică de rating ar trebui 
să aibă o perspectivă mai rațională și pe 
termen mai lung în evaluarea datoriei 
publice și a stabilității financiare a 
Uniunii în general;

Or. en

Amendamentul 44
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
A treia rubrică

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Susținerea creșterii economice, a creării de 
locuri de muncă și a competitivității

Susținerea creșterii economice, a creării de 
locuri de muncă și a competitivității
durabile

Or. en
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Amendamentul 45
Jürgen Klute

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. recunoaște că politica în domeniul 
concurenței reprezintă un factor esențial 
de generare a productivității și a 
competitivității globale, având un rol 
important în susținerea finanțelor publice 
solide și a obiectivelor Strategiei Europa 
2020 pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii; 

eliminat

Or. en

Amendamentul 46
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. recunoaște că politica în domeniul 
concurenței reprezintă un factor esențial de 
generare a productivității și a 
competitivității globale, având un rol 
important în susținerea finanțelor publice 
solide și a obiectivelor Strategiei Europa 
2020 pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii;

8. recunoaște că politica în domeniul 
concurenței reprezintă un instrument 
esențial pentru menținerea pieței unice și 
un factor esențial de generare a 
productivității și a competitivității externe 
a UE;

Or. en

Amendamentul 47
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluție
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Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. recunoaște că politica în domeniul 
concurenței reprezintă un factor esențial de 
generare a productivității și a 
competitivității globale, având un rol 
important în susținerea finanțelor publice 
solide și a obiectivelor 
Strategiei Europa 2020 pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii;

8. recunoaște că politica în domeniul 
concurenței reprezintă un factor esențial de 
generare a productivității, a eficienței și a 
competitivității globale, având un rol 
important în susținerea piețelor deschise și 
echitabile, a finanțelor publice solide și a 
obiectivelor Strategiei Europa 2020 pentru 
o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii;

Or. el

Amendamentul 48
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că, pentru consolidarea pieței 
unice, pentru realizarea Agendei digitale și 
pentru încurajarea inovării este nevoie de o 
concurență mai puternică; remarcă faptul 
că toate instrumentele antitrust, de acordare 
a ajutoarelor de stat și de control al 
fuziunilor au un rol esențial pentru 
reconstruirea economiei;

9. subliniază că, pentru consolidarea pieței 
unice, pentru restabilirea creșterii 
economice, pentru sporirea atractivității 
pieței europene la nivel mondial, pentru 
realizarea Agendei digitale și pentru 
încurajarea cercetării și inovării este 
nevoie de o concurență mai puternică;
remarcă faptul că toate instrumentele 
antitrust, de acordare a ajutoarelor de stat și 
de control al fuziunilor au un rol esențial 
pentru o mai bună reglementare a pieței, 
pentru promovarea transparenței și 
pentru reconstruirea economiei;

Or. el

Amendamentul 49
Jürgen Klute

Propunere de rezoluție
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Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că, pentru consolidarea pieței 
unice, pentru realizarea Agendei digitale și 
pentru încurajarea inovării este nevoie de o 
concurență mai puternică; remarcă faptul 
că toate instrumentele antitrust, de 
acordare a ajutoarelor de stat și de control 
al fuziunilor au un rol esențial pentru 
reconstruirea economiei;

9. subliniază că, pentru consolidarea pieței 
unice, pentru realizarea Agendei digitale și 
pentru încurajarea inovării, pe lângă o 
pluralitate solidă a entităților economice, 
este nevoie de o politică industrială
puternică și proactivă; remarcă faptul că 
instrumentele antitrust și de control al 
fuziunilor au un rol esențial pentru 
reconstruirea economiei;

Or. en

Amendamentul 50
Antolín Sánchez Presedo
Salvador Garriga Polledo

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. consideră că efectele pe care le vor 
avea procedurile instituite în urma 
examinărilor ajutoarelor de stat asupra 
companiilor ar trebui să respecte 
principiile așteptărilor legitime și 
securității juridice; având în vedere 
cazurile în care impactul social și 
economic este mult mai mare decât 
beneficiile, consideră că redresarea nu ar 
trebui să fie singura alternativă pentru 
restabilirea competiției, sub rezerva 
identificării unor remedii mai bune, și că, 
în orice caz, redresarea ar trebui să fie 
proporțională și adaptată;

Or. en

Amendamentul 51
Sophia in 't Veld
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Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. ia act de hotărârea Tribunalului în 
cauza MasterCard din 24 mai 2012, care 
confirmă natura anticoncurențială a 
comisioanelor de interschimb 
multilaterale (CIM); îndeamnă din nou 
Comisia să prezinte o propunere 
legislativă care să garanteze condiții de 
concurență echitabile pentru piața 
tranzacțiilor cu cardul, deblocând astfel 
complet potențialul de creștere al acesteia 
și asigurând accesul unor noi operatori în 
cadrul pieței;

Or. en

Amendamentul 52
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de rezoluție
Punctul 9 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. susține că acțiunile publice adoptate 
pentru sprijinirea victimelor fraudelor de 
proporții și ale practicilor financiare 
ilegale cu unicul scop de a evita 
prejudicierea într-o mai mare măsură a 
acestora și de a le restabili drepturile nu 
ar trebui să fie considerate ajutoare de 
stat;

Or. en

Amendamentul 53
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. îi încredințează Comisiei sarcina de a 
pune în mod eficient în aplicare politica în 
domeniul concurenței și de a promova 
tehnologiile și resursele nepoluante; 
remarcă faptul că Orientările ETS ar trebui
să contribuie la prevenirea relocării 
emisiilor de dioxid de carbon, la 
menținerea semnalelor în materie de prețuri 
și la reducerea denaturărilor;

10. îi încredințează Comisiei sarcina de a 
pune în mod eficient în aplicare politica în 
domeniul concurenței și de a promova 
tehnologiile și resursele nepoluante; 
remarcă faptul că Orientările ETS ar trebui 
să contribuie la prevenirea relocării 
emisiilor de dioxid de carbon, la 
menținerea semnalelor în materie de prețuri 
și la reducerea denaturărilor;
consideră că actualul preț scăzut al ETS 
nu contribuie decât într-o foarte mică 
măsură la promovarea tehnologiilor 
ecologice și încetinește tranziția către o 
economie cu emisii scăzute de carbon;
solicită, prin urmare, Comisiei să propună 
măsuri structurale pentru abordarea 
surplusului de cote de emisii de CO2 pe 
parcursul celei de-a treia etape a ETS;

Or. en

Amendamentul 54
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că politica în domeniul 
concurenței ar trebui să promoveze 
incluziunea prin acces la piețe, progres
economic și cheltuieli publice mai 
eficiente, să prevină apariția unor curse 
după subvenții în cadrul UE și să permită 
statelor membre să corecteze 
disfuncționalitățile de piață și să susțină 
serviciile de interes general și pe cei 
vulnerabili;

11. subliniază că politica în domeniul 
concurenței ar trebui să promoveze accesul 
la piețe, progresul economic și cheltuielile
publice mai eficiente, să prevină apariția 
unor curse după subvenții în cadrul UE și 
să permită statelor membre să corecteze 
disfuncționalitățile de piață și să susțină 
serviciile de interes general și pe cei 
vulnerabili;

Or. en
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Amendamentul 55
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Modernizarea ajutoarelor de stat (MAS)
11a. salută Comunicarea Comisiei 
intitulată „Modernizarea ajutoarelor de 
stat în UE” (MAS) (COM(2012)0209); 
invită, cu toate acestea, Comisia să 
asigure că stimularea creșterii economice, 
ca unul dintre obiectivele globale ale 
acestei reforme, nu va conduce din nou la 
o creștere a datoriei publice;

Or. en

Amendamentul 56
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază că rolul primordial al 
monitorizării ajutoarelor de stat este 
garantarea unor condiții de concurență 
echitabile în cadrul pieței interne; salută 
programul de modernizare a ajutoarelor 
de stat drept piatră de temelie în cadrul 
procesului de modernizare a politicii în 
domeniul concurenței aflat în 
desfășurare; solicită aplicarea la timp a 
pachetului de reformă;

Or. en
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Amendamentul 57
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază faptul că politica în 
domeniul concurenței trebuie să faciliteze 
ajutoare de stat adecvate pentru 
transformarea ecologică a economiei, 
îndeosebi cu privire la sursele 
regenerabile de energie și la eficiența 
energetică, și că noile orientări ar trebui 
să se bazeze pe această premisă;

Or. en

Amendamentul 58
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 11 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11b. împărtășește opinia Comisiei 
referitoare la faptul că procedurile privind 
ajutoarele de stat trebuie accelerate 
pentru a facilita concentrarea asupra 
cazurilor complicate cu efecte grave 
asupra concurenței în cadrul pieței 
interne; ia act de propunerea Comisiei 
privind sporirea gradului de libertate de 
care se bucură aceasta cu privire la 
adoptarea de decizii referitoare la 
modalitatea de abordare a plângerilor; 
invită Comisia să furnizeze criterii 
detaliate privind modalitatea de 
diferențiere a cazurilor importante de cele 
mai puțin importante în acest context; 
subliniază că, printre posibilitățile 
adecvate de diferențiere a acestor cazuri, 
se numără niște praguri mai ridicate 
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pentru regulamentul de minimis, precum 
și extinderea categoriilor orizontale din 
Regulamentul de abilitare și din 
Regulamentul general de acceptare pe 
categorii de ajutoare;

Or. en

Amendamentul 59
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 11 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11c. ia act de intenția generală a Comisiei 
de a excepta mai multe măsuri de la 
obligația notificării; cu toate acestea, 
subliniază că statele membre vor trebui să 
asigure conformitatea ex ante a măsurilor 
de minimis, precum și a schemelor care 
beneficiază de o acceptare pe categorii cu 
normele privind ajutoarele de stat pentru 
a menține un nivel suficient de control în 
timp ce Comisia va continua să efectueze 
un control ex post al cazurilor respective;

Or. en

Amendamentul 60
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 11 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11d. subliniază că Comisia trebuie să 
asigure o cooperare mai bună cu statele 
membre în ceea ce privește calitatea și 
prezentarea în timp util a informațiilor și 
pregătirea notificărilor; subliniază că 
sistemele naționale eficiente trebuie să 
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asigure conformitatea cu legislația 
Uniunii a măsurilor de ajutor de stat 
exceptate de la obligația notificării 
ex ante;

Or. en

Amendamentul 61
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 11 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11e. constată faptul că, până în prezent, 
informațiile relevante pentru cazurile de 
control al ajutoarelor de stat au fost 
furnizate exclusiv de către satele membre; 
solicită Comisiei să evalueze dacă va fi 
nevoie de resurse umane suplimentare 
pentru a extinde instrumentele sale de 
colectare de informații și pentru a îi 
permite acesteia să primească informații 
direct de la participanții pe piață; 
constată, totuși, că Comisia nu ar trebui 
să aibă posibilitatea de a include 
considerații suplimentare cu privire la 
calitate și la eficiență în cadrul evaluării 
privind compatibilitatea; deciziile 
respective trebuie lăsate la latitudinea 
autorității care acordă ajutorul;

Or. en

Amendamentul 62
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că pachetul de SIEG lansat 12. observă că cetățenii europeni doresc 
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recent ar trebui să creeze un cadru mai 
simplu, mai clar și mai flexibil pentru 
serviciile publice de înaltă calitate; este de 
acord că ar trebui excluse serviciile 
spitalicești, locuințele sociale, toate 
serviciile sociale și SIEG sub un nivel 
minim;

ca oferta de servicii publice necesare și 
importante să fie de înaltă calitate, ieftină 
și să aibă un caracter regional; subliniază 
că, în acest scop, protejarea concurenței 
dintre diferiții furnizori este crucială; 
subliniază că pachetul de SIEG lansat 
recent ar putea să creeze un cadru mai 
simplu, mai clar și mai flexibil în acest 
sens; atrage atenția asupra 
responsabilității deținute de Comisie în 
conformitate cu regulile de concurență 
prevăzute în TFUE de a asigura 
compatibilitatea dintre compensațiile 
acordate SIEG și normele UE privind 
ajutoarele de stat, pentru a preveni 
furnizarea către cetățeni a unor servicii 
de slabă calitate, dar costisitoare; își 
exprimă preocuparea cu privire la 
excluderea prea multor servicii de la 
controlul efectuat de autoritățile 
competente prin stabilirea unor niveluri 
minime prea ridicate;

Or. en

Amendamentul 63
Sophia in 't Veld

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că pachetul de SIEG lansat 
recent ar trebui să creeze un cadru mai 
simplu, mai clar și mai flexibil pentru 
serviciile publice de înaltă calitate; este de 
acord că ar trebui excluse serviciile 
spitalicești, locuințele sociale, toate 
serviciile sociale și SIEG sub un nivel 
minim;

12. subliniază că pachetul de SIEG lansat 
recent ar trebui să creeze un cadru mai 
simplu, mai clar și mai flexibil pentru 
serviciile publice de înaltă calitate; își 
exprimă îngrijorarea cu privire la faptul 
că serviciile spitalicești, locuințele sociale 
și toate serviciile sociale vor fi în mod 
general excluse de la obligația de 
notificare, îndeosebi având în vedere 
constatările recente conform cărora 
mecanismul de exceptare prezintă 
numeroase deficiențe;
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Or. en

Amendamentul 64
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că pachetul de SIEG lansat 
recent ar trebui să creeze un cadru mai 
simplu, mai clar și mai flexibil pentru 
serviciile publice de înaltă calitate; este de 
acord că ar trebui excluse serviciile 
spitalicești, locuințele sociale, toate 
serviciile sociale și SIEG sub un nivel 
minim;

12. subliniază că pachetul de SIEG lansat 
recent ar trebui să creeze un cadru mai 
simplu, mai clar și mai flexibil pentru 
serviciile publice de înaltă calitate și, 
totodată, să stimuleze concurența și să 
promoveze condiții de concurență mai 
echitabile între furnizorii publici și privați 
ai acestor servicii; este de acord că ar 
trebui excluse serviciile spitalicești, 
locuințele sociale, toate serviciile sociale și 
SIEG sub un nivel minim;

Or. en

Amendamentul 65
Jürgen Klute

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că pachetul de SIEG lansat 
recent ar trebui să creeze un cadru mai 
simplu, mai clar și mai flexibil pentru 
serviciile publice de înaltă calitate; este de 
acord că ar trebui excluse serviciile 
spitalicești, locuințele sociale, toate 
serviciile sociale și SIEG sub un nivel 
minim;

12. subliniază că pachetul de SIEG lansat 
recent ar trebui să creeze un cadru mai 
simplu, mai clar și mai flexibil pentru 
serviciile publice de înaltă calitate; 
reiterează faptul că serviciile spitalicești, 
locuințele sociale, toate serviciile sociale și 
SIEG ar trebui excluse fără a lua în 
calcul anumite praguri;

Or. en
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Amendamentul 66
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. regretă că, în pachetul SIEG lansat 
recent, Comisia a menținut domeniul de 
aplicare restrictiv pentru excluderile de la 
normele privind ajutoarele de stat în 
domeniul locuințelor sociale, limitându-le 
la cetățenii dezavantajați sau la grupurile 
dezavantajate din punct de vedere social; 
invită Comisia să adopte o poziție flexibilă 
și constructivă față de statele membre 
care, din cauza acestei definiții, se 
confruntă cu dificultăți în sectorul 
locuințelor sociale;

Or. en

Amendamentul 67
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Titlul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Creșterea bunăstării consumatorilor: 
exemplul sectorului alimentar

Creșterea bunăstării consumatorilor: 
evoluțiile sectoriale

Or. en

Amendamentul 68
Jürgen Klute

Propunere de rezoluție
Titlul 5
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Creșterea bunăstării consumatorilor: 
exemplul sectorului alimentar

Creșterea bunăstării generale: exemplul 
sectorului alimentar

Or. en

Amendamentul 69
Sophia in 't Veld

Propunere de rezoluție
Punctul -14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-14a. regretă faptul că, în ciuda 
obiectivului general de creștere a 
orientării către piață a PAC, propunerea 
PAC menține anumite derogări de la 
articolul 101 din TFUE; consideră că 
agricultura ar trebui, de asemenea, să 
facă pe deplin obiectul normelor privind 
concurența;

Or. en

Amendamentul 70
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că, de la mijlocul lui 2007, prețurile 
alimentelor au crescut în mod semnificativ, 
prețurile de producție fiind foarte volatile, 
și la faptul că prețurile alimentelor la 
nivelul consumatorilor au o mare 
contribuție la inflația de la nivel general; 
subliniază că noul cadru de negociere 
colectivă din lanțul de valori ar trebui să 

14. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că, de la mijlocul lui 2007, prețurile 
alimentelor au crescut în mod semnificativ, 
prețurile de producție fiind foarte volatile, 
și la faptul că prețurile alimentelor la 
nivelul consumatorilor au o mare 
contribuție la inflația de la nivel general; 
subliniază necesitatea de a evita măsurile 
politicii agricole, precum cotele de 
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fie însoțit de funcționarea pro-
concurențială a organizațiilor de 
producători și de o platformă de 
monitorizare a prețurilor alimentelor;

producție, care divizează piețele naționale 
și împiedică funcționarea eficientă a 
pieței interne; îndeamnă Comisia ca, în 
cooperare cu autoritățile naționale în 
domeniul concurenței, să examineze 
îndeaproape concurența în sectorul agro-
industrial, în ceea ce privește sprijinul, 
transparența și evoluția prețurilor de 
consum la toate nivelurile lanțului de 
valori;

Or. en

Amendamentul 71
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că, de la mijlocul lui 2007, prețurile 
alimentelor au crescut în mod semnificativ, 
prețurile de producție fiind foarte volatile, 
și la faptul că prețurile alimentelor la 
nivelul consumatorilor au o mare 
contribuție la inflația de la nivel general; 
subliniază că noul cadru de negociere 
colectivă din lanțul de valori ar trebui să fie 
însoțit de funcționarea pro-concurențială a 
organizațiilor de producători și de o 
platformă de monitorizare a prețurilor 
alimentelor;

14. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că, de la mijlocul lui 2007, prețurile 
alimentelor au crescut în mod semnificativ, 
prețurile de producție fiind foarte volatile, 
și la faptul că prețurile alimentelor la 
nivelul consumatorilor au o mare 
contribuție la inflația de la nivel general; 
subliniază că noul cadru de negociere 
colectivă din lanțul de valori ar trebui să fie 
însoțit de funcționarea pro-concurențială a 
organizațiilor de producători și de o 
platformă de monitorizare a prețurilor 
alimentelor; reamintește că beneficiile pe 
care consumatorii le pot obține în sectorul 
alimentar pot fi sporite prin organizarea 
unor reforme competitive după modelul 
tuturor celorlalte sectoare ale economiei;

Or. en

Amendamentul 72
Jürgen Klute
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Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că, de la mijlocul lui 2007, prețurile 
alimentelor au crescut în mod semnificativ, 
prețurile de producție fiind foarte volatile, 
și la faptul că prețurile alimentelor la 
nivelul consumatorilor au o mare 
contribuție la inflația de la nivel general; 
subliniază că noul cadru de negociere 
colectivă din lanțul de valori ar trebui să fie 
însoțit de funcționarea pro-concurențială 
a organizațiilor de producători și de o 
platformă de monitorizare a prețurilor 
alimentelor;

14. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că, de la mijlocul lui 2007, prețurile 
alimentelor au crescut în mod semnificativ, 
prețurile de producție fiind foarte volatile, 
și la faptul că prețurile alimentelor la 
nivelul consumatorilor au o mare 
contribuție la inflația de la nivel general; 
subliniază că noul cadru de negociere 
colectivă din lanțul de valori ar trebui să fie 
însoțit de o platformă de monitorizare a 
prețurilor alimentelor;

Or. en

Amendamentul 73
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază faptul că serviciile de 
interes economic și social general 
reprezintă o parte semnificativă din 
totalitatea serviciilor furnizate în statele 
membre și, prin urmare, câștigurile 
remarcabile pot fi sporite prin 
eficientizarea SIEG și SISG; subliniază 
că, în acest sens, este esențial să se 
asigure faptul că normele care 
guvernează SIEG și SISG protejează 
consumatorii mai degrabă decât furnizorii 
individuali ai serviciilor respective;

Or. en
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Amendamentul 74
Jürgen Klute

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază faptul că speculațiile 
joacă un rol considerabil în cadrul 
piețelor alimentare, reprezentând cauza 
principală a volatilității prețurilor; 
deplânge faptul că Raportul privind 
politica în domeniul concurenței pentru 
anul 2011 nu menționează acest aspect; 
invită Comisia să adopte inițiative pentru 
abordarea speculațiilor din cadrul piețelor 
alimentare;

Or. en

Amendamentul 75
Jürgen Klute

Propunere de rezoluție
Punctul 14 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. îndeamnă Comisia să examineze 
posibilitatea revizuirii politicii europene 
în domeniul concurenței dincolo de 
preocupările limitate pe care se axează în 
prezent, și anume bunăstarea 
consumatorilor și asigurarea unor prețuri 
mici la alimente; subliniază că reducerea 
prețurilor la alimente nu se realizează în 
detrimentul ocupării forței de muncă, al 
protecției mediului, al calității produselor 
alimentare și al siguranței alimentare;

Or. en
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Amendamentul 76
Jürgen Klute

Propunere de rezoluție
Punctul 14 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14c. își exprimă dezacordul cu privire la 
„obiectivul general de creștere a orientării 
către piață a PAC” menționat anterior; 
invită Comisia să examineze în 
continuare rolul benefic al organizațiilor 
de producători și al cooperativelor în 
creșterea bunăstării micilor agricultori și 
a puterii de negociere a acestora cu 
privire la industria în amonte;

Or. en

Amendamentul 77
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. așteaptă cu interes raportul pe această 
temă al Rețelei europene în domeniul 
concurenței (REC); ia act de faptul că 
cerealele și produsele lactate sunt cele mai 
cercetate sectoare în cazuri de încălcare a 
normelor antitrust și încurajează 
autoritățile naționale din domeniul 
concurenței (ANC) să-și intensifice 
inițiativele în acest domeniu;

15. așteaptă cu interes raportul pe această 
temă al Rețelei europene în domeniul 
concurenței (REC); ia act de faptul că 
cerealele și produsele lactate sunt cele mai 
cercetate sectoare în cazuri de încălcare a 
normelor antitrust și încurajează 
autoritățile naționale din domeniul 
concurenței (ANC) să-și intensifice 
inițiativele în acest domeniu; invită 
Comisia să examineze sectorul zahărului 
din UE, în cadrul căruia, în 2011 și 2012, 
s-a înregistrat o inflație considerabilă a 
prețurilor;

Or. en



PE496.675v02-00 40/55 AM\917381RO.doc

RO

Amendamentul 78
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Sectoare specifice
15a. îndeamnă încă o dată Comisia să 
urmărească aplicarea deplină a 
pachetului privind piața internă a 
energiei; încurajează Comisia să 
monitorizeze activ concurența de pe 
piețele energiei, până la realizarea unei 
piețe unice a energiei deschise și 
competitive, în special ori de câte ori 
privatizarea utilităților publice își are 
originea pe piețele de monopol sau 
oligopol;

Or. en

Amendamentul 79
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. îndeamnă Comisia să trateze cu 
atenția cuvenită problemele de 
concurență dintr-un mediu complex, cum 
ar fi plățile multilaterale; consideră că 
problemele specifice care apar în acest 
domeniu ar trebui să fie abordate de la 
caz la caz;

Or. en

Amendamentul 80
Derk Jan Eppink
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Propunere de rezoluție
Punctul 15 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. salută adoptarea Pachetului de 
eficientizare a aeroporturilor care include 
accesul la sloturile de aeroport, eficiența 
și calitatea serviciilor de handling la sol și 
restricțiile de zgomot din aeroporturi; 
apreciază drept pozitive investigațiile 
Comisiei în domeniul concentrărilor și 
antitrust din sectorul aviației; invită 
Comisia să efectueze controale stricte ale 
ajutoarelor de stat oferite de toate 
nivelurile de guvernământ aeroporturilor 
regionale și transportatorilor low-cost, 
pentru a se asigura faptul că nu există 
anumite aeroporturi și linii aeriene care 
beneficiază în mod neechitabil de acest 
sprijin al statului în detrimentul altora; 
subliniază faptul că sprijinul acordat din 
fondurile structurale ale UE poate 
constitui, de asemenea, un ajutor de stat 
ilegal;

Or. en

Amendamentul 81
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 15 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. invită Comisia să examineze cu 
atenție progresele recente din cadrul 
pieței serviciilor expres și de transport 
aerian de marfă din UE; consideră, în 
acest context, că ar trebui să se aibă în 
vedere și să se examineze îndeaproape 
fuziunea vizată a companiei SUA UPS cu 
compania olandeză TNT Express;
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Or. en

Amendamentul 82
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 15 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15c. constată că, în SUA, FedEx și UPS 
formează un duopol pe piața serviciilor 
expres și, în practică, în ultimii 10 ani, 
acestea au respins accesul concurenților 
europeni în cadrul pieței; pe de cealaltă 
parte, UE a deschis în mod constant 
piețele companiilor din SUA; conchide că, 
în urma unei eventuale fuziuni a 
TNT/UPS, nu ar mai rămâne decât o 
singură companie europeană majoră de 
logistică și de servicii expres care să 
concureze la nivelul UE și la nivel global; 
prin urmare, consideră că concurența în 
materie de prețuri din cadrul pieței 
interne ar putea fi afectată în mod 
semnificativ, în detrimentul 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 83
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 15 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15d. subliniază că, în cadrul pieței 
aviatice din SUA, nu există condiții 
echitabile de concurență pentru 
companiile europene și că, chiar și în 
prezent, există un dezechilibru evident 
între piața aviatică a UE și cea a SUA dat 



AM\917381RO.doc 43/55 PE496.675v02-00

RO

fiind faptul că liniilor aeriene de transport 
de marfă le este refuzat accesul în cadrul 
pieței naționale a SUA și că acestea cu 
greu pot concura în condiții nefavorabile; 
subliniază că acest acces inegal la piață 
denaturează concurența și afectează în 
cele din urmă industria logistică 
europeană și clienții acesteia;

Or. en

Amendamentul 84
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. încurajează Comisia să promoveze în 
continuare o cultură a concurenței prin 
identificarea principiilor generale și prin 
susținerea acțiunilor companiilor în acest 
domeniu, îndeosebi prin manifestarea 
unui interes sporit și a unei atitudini 
pozitive față de conformitate, deoarece 
acest fapt va avea un efect preventiv 
decisiv în interesul publicului;

Or. en

Amendamentul 85
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. recomandă să se recurgă la procedura 
de soluționare a disputelor și, dacă este 
cazul, să se aplice amenzi descurajante și 
proporționale, evitând, totodată, 
consecințele economice și sociale ale 

18. recomandă să se recurgă la procedura 
de soluționare a disputelor și, dacă este 
cazul, să se aplice amenzi descurajante și 
proporționale, evitând, totodată, 
consecințele economice și sociale ale 
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eliminării de pe piață a întreprinderilor 
aflate în dificultate;

eliminării de pe piață a întreprinderilor 
aflate în dificultate; consideră că aplicarea 
unor amenzi tot mai mari ca instrument 
antitrust unic poate fi prea simplistă, 
având în vedere pericolul pierderii de 
locuri de muncă din cauza incapacității 
de plată; subliniază că o politică a unor 
amenzi mari nu ar trebui să fie utilizată 
ca un mecanism alternativ de finanțare a 
bugetului; este în favoarea unei abordări 
stimulativ-punitive, care să aibă efecte 
disuasive eficace, îndeosebi asupra celor 
care recidivează, încurajând, în același 
timp, conformitatea;

Or. en

Amendamentul 86
Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. reamintește faptul că criza 
financiară a generat dificultăți grave 
pentru anumite companii foarte 
importante pentru cetățenii multor state 
membre; prin urmare, pentru 
determinarea ajutoarelor de stat necesare 
în vederea susținerii acestor companii, ar 
trebui luați în considerare factorii sociali; 
în aceste cazuri, ajutoarele de stat pot 
depăși pragurile definite de Regulamentul 
(CE) nr. 1998/2006 al Comisiei;

Or. en

Amendamentul 87
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Punctul 19
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. menționează că amenzile nu ar trebui 
să împiedice societățile să-și tragă la 
răspundere directorii și membrii 
personalului sau, dacă este cazul, statele 
membre să se ocupe de probleme de 
răspundere penală; invită Comisia să 
publice o comunicare privind aceste 
aspecte;

19. menționează că amenzile nu ar trebui 
să împiedice societățile să-și tragă la 
răspundere directorii și membrii 
personalului sau, dacă este cazul, statele 
membre să se ocupe de probleme de 
răspundere penală;

Or. en

Amendamentul 88 
Sophia in 't Veld

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. își exprimă preocuparea cu privire la 
constatările Curții de Conturi Europene, 
potrivit cărora Comisia nu întreprinde în 
mod sistematic demersuri pentru
detectarea măsurilor de ajutor care nu au 
fost notificate și nu evaluează în mod 
cuprinzător impactul ex post al 
activităților sale de control al ajutoarelor 
de stat; solicită clarificări suplimentare cu 
privire la declarația comisarului Almunia
din cadrul ECON din 19 iunie, și anume 
că până la 40 % dintre cazurile de 
ajutoare de stat acordate în temeiul 
Regulamentului general de acceptare pe 
categorii de ajutoare pot fi problematice;

Or. en

Amendamentul 89
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
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Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Politica privind amenzile
19a. remarcă din nou faptul că metoda de 
stabilire a amenzilor este prevăzută 
într-un document nelegislativ, și anume 
Orientările privind amenzile din 2006, și 
solicită din nou Comisiei să introducă o 
bază detaliată de calculare a amenzilor, în 
temeiul principiului legalității, împreună 
cu noi principii de stabilire a amenzilor, 
în Regulamentul (CE) nr. 1/2003;

Or. en

Amendamentul 90
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 19 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19b. reiterează solicitarea Parlamentului 
privind o revizuire generală a Orientărilor 
privind amenzile elaborate de Comisie, pe 
baza a șase ani de experiență practică, și 
sugerează încă o dată evaluarea de către 
aceasta a unor principii precum:
- implementarea unor programe solide de 
conformare cu normele nu ar trebui să 
aibă un efect negativ asupra 
contravenientului dincolo de ceea ce 
reprezintă o măsură corectivă 
proporțională cu încălcarea;
- trebuie luată în calcul interacțiunea 
dintre datoriile din domeniul public și 
privat, în temeiul legislației antitrust din 
UE; Comisia ar trebui să se asigure că 
amenzile iau în considerare orice 
compensații deja vărsate terților; aceasta 
ar trebui să se aplice și întreprinderilor 
care beneficiază de clemență; în plus, 
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contravenientul ar putea fi încurajat în 
sensul vărsării de despăgubiri în baza 
unor proceduri de soluționare 
extrajudiciară, înaintea luării deciziei 
finale cu privire la amendă;
- specificarea condițiilor în care 
întreprinderile-mamă care exercită o 
influență decisivă asupra unei filiale, dar 
care nu sunt direct implicate într-un caz 
de încălcare a dreptului comunitar, ar 
trebui să fie considerate responsabile 
împreună și solidar pentru încălcarea 
normelor antitrust de către filialele lor;
- în cazul recidivelor, ar trebui stabilită o 
legătură clară între, pe de o parte, cazul 
investigat și alte foste încălcări, și, pe de 
cealaltă parte, întreprinderea respectivă; 
ar trebui luat în considerare un 
termen-limită maxim;

Or. en

Amendamentul 91
Sophia in 't Veld

Propunere de rezoluție
Punctul 19 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19b. ia act de actuala propunere a 
Comisiei privind modernizarea 
ajutoarelor de stat din UE; îndeamnă 
Comisia să abordeze în acest context 
chestiunile menționate anterior și să 
asigure faptul că o eventuală reducere a 
monitorizării ex ante a notificărilor va fi 
compensată prin controale ex post stricte 
și eficiente desfășurate de Comisie pentru 
garantarea unei conformități adecvate;

Or. en



PE496.675v02-00 48/55 AM\917381RO.doc

RO

Amendamentul 92
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 19 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19c. consideră că, în ceea ce privește 
reglementarea interacțiunii dintre 
datoriile din domeniul public și cele din 
domeniul privat, Comisia, care, în 
definitiv, este cea mai în măsură să 
evalueze taxarea excesivă impusă de un 
cartel investigat de aceasta, ar trebui să 
țină seama de nivelul profiturilor ilicite și 
al pierderilor celor afectați în momentul 
stabilirii amenzii; aceasta nu ar 
reprezenta numai o abordare bazată pe 
efecte, ci, de asemenea, ar contribui la 
soluționarea rapidă a acțiunilor private 
„follow on”;

Or. en

Amendamentul 93
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 19 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19d. constată faptul că utilizarea cifrei de 
afaceri internaționale pentru plafonul de 
10 % poate conduce la impunerea de 
sancțiuni cumulative pentru aceeași 
încălcare, dată fiind creșterea numărului 
global de autorități în domeniul 
concurenței; constată că, prin urmare, 
cifra de afaceri la nivelul SEE ar fi mai 
adecvată decât cea de la nivel global;

Or. en
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Amendamentul 94
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 19 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19e. subliniază numărul mare de solicitări 
de reducere a amenzilor din cauza 
incapacității de plată, mai ales în cazul 
întreprinderilor „mono-produs” și al 
IMM-urilor; consideră din nou că un 
sistem de plăți amânate și/sau eșalonate 
ar putea fi considerat o alternativă la 
reducerea amenzilor pentru a evita 
falimentarea întreprinderilor;

Or. en

Amendamentul 95
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 19 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19f. așteaptă încă adaptarea Orientărilor 
privind amenzile referitoare la 
întreprinderile „mono-produs” și la IMM-
uri; salută totuși faptul că Comisia a ținut 
seama de nevoile specifice ale 
întreprinderilor „mono-produs” în decizia 
sa privind „Armături pentru ferestre și 
ferestre-uși” (COMP/39452 din 
28 martie 2012);

Or. en

Amendamentul 96
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
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Punctul 19 g (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19g. invită Comisia să asigure faptul că 
politica sa privind amenzile și aplicarea 
contribuie la restabilirea unei piețe 
echilibrate și stimulează companiile să 
identifice încălcările pe plan intern și să 
pună în aplicare în mod voluntar măsuri 
de restabilire; îndeamnă Comisia să țină 
seama de nivelul profiturilor ilicite și al 
pierderilor celor afectați;

Or. en

Amendamentul 97
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. solicită Comisiei să prezinte o 
propunere în cadrul procedurii legislative 
ordinare de facilitare a demersurilor 
private individuale și colective pentru 
recuperarea prejudiciilor suferite de 
întreprinderi și de consumatori ca urmare 
a încălcării normelor antitrust ale UE;
consideră că o astfel de propunere ar 
trebui să promoveze concurența, nu 
litigiile nefondate, să se refere la 
prejudicii minore și difuze și să asigure o 
coerență deplină cu aplicarea normelor în 
materie în sfera publică;

eliminat

Or. en

Amendamentul 98
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
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Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. solicită Comisiei să prezinte o 
propunere în cadrul procedurii legislative 
ordinare de facilitare a demersurilor 
private individuale și colective pentru 
recuperarea prejudiciilor suferite de 
întreprinderi și de consumatori ca urmare 
a încălcării normelor antitrust ale UE; 
consideră că o astfel de propunere ar trebui 
să promoveze concurența, nu litigiile 
nefondate, să se refere la prejudicii minore 
și difuze și să asigure o coerență deplină cu 
aplicarea normelor în materie în sfera 
publică;

20. solicită Comisiei să țină seama într-o 
mai mare măsură de utilizarea sistemelor 
alternative de soluționare a litigiilor ca 
modalitate optimă de compensare 
economică pentru prejudiciile suferite ca 
urmare a încălcării legislației; consideră că 
nicio propunere privind acțiunile în 
despăgubiri nu ar trebui să încurajeze
litigiile nefondate și că toate aceste 
propuneri ar trebui să se refere la 
prejudicii mici și să asigure o coerență 
deplină cu aplicarea normelor în materie în 
sfera publică;

Or. en

Amendamentul 99
Sophia in 't Veld

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. solicită Comisiei să prezinte o 
propunere în cadrul procedurii legislative 
ordinare de facilitare a demersurilor 
private individuale și colective pentru 
recuperarea prejudiciilor suferite de 
întreprinderi și de consumatori ca urmare a 
încălcării normelor antitrust ale UE; 
consideră că o astfel de propunere ar trebui 
să promoveze concurența, nu litigiile 
nefondate, să se refere la prejudicii minore 
și difuze și să asigure o coerență deplină cu 
aplicarea normelor în materie în sfera 
publică;

20. îndeamnă Comisia ca, în cadrul 
procedurii legislative ordinare, să prezinte 
propunerea mult așteptată de facilitare a 
demersurilor private individuale și 
colective pentru recuperarea prejudiciilor 
suferite de întreprinderi și de consumatori 
ca urmare a încălcării normelor antitrust 
ale UE; consideră că o astfel de propunere 
ar trebui să promoveze concurența, nu 
litigiile nefondate, să se refere la prejudicii 
minore și difuze, să asigure conformitatea 
deplină cu normele UE privind 
transparența, precum și justificarea 
eficientă și specifică a tuturor excepțiilor 
în contextul procedurilor de clemență, dar 
și o coerență deplină cu aplicarea normelor 
în materie în sfera publică;
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Or. en

Amendamentul 100
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. solicită Comisiei să prezinte o 
propunere în cadrul procedurii legislative 
ordinare de facilitare a demersurilor 
private individuale și colective pentru 
recuperarea prejudiciilor suferite de 
întreprinderi și de consumatori ca urmare a 
încălcării normelor antitrust ale UE; 
consideră că o astfel de propunere ar trebui 
să promoveze concurența, nu litigiile 
nefondate, să se refere la prejudicii minore 
și difuze și să asigure o coerență deplină cu 
aplicarea normelor în materie în sfera 
publică;

20. invită Comisia să prezinte o propunere 
de facilitare a demersurilor private 
individuale și colective pentru recuperarea 
prejudiciilor suferite de întreprinderi și de 
consumatori ca urmare a încălcării 
normelor antitrust ale UE; consideră că o 
astfel de propunere ar trebui să promoveze 
concurența, nu litigiile abuzive, să se refere 
la prejudicii minore și difuze și să asigure o 
coerență deplină cu aplicarea normelor în 
materie în sfera publică; solicită Comisiei 
să acorde atenția corespunzătoare 
mecanismelor de soluționare a litigiilor de 
autoreglementare și voluntare, precum și 
celor informale, pentru asigurarea 
despăgubirilor;

Or. en

Amendamentul 101
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. face din nou referire la rezoluțiile 
anterioare ale Parlamentului din 
2 februarie 2012 intitulate „Raportul 
anual privind politica UE în domeniul 
concurenței” și „Către o abordare 
europeană coerentă în materie de 
recursuri colective” în ceea ce privește o 
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potențială propunere a Comisiei 
referitoare la recursurile colective;

Or. en

Amendamentul 102
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. are o părere bună despre cooperarea din 
cadrul REC, precum și cu instanțele de la 
nivel național în vedere asigurării eficienței 
și a coerenței politicilor din domeniul 
concurenței la nivelul întregii UE; invită 
Comisia să promoveze acordurile de 
convergență și de cooperare cu alte 
jurisdicții, care includ dispoziții privind 
schimbul de informații în timpul 
investigațiilor în condiții corespunzătoare;

21. are o părere bună despre cooperarea din 
cadrul Rețelei europene din domeniul 
concurenței (REC), precum și cu instanțele 
de la nivel național în vedere asigurării 
eficienței și a coerenței politicilor din 
domeniul concurenței la nivelul întregii 
UE; sprijină partajarea eficientă a 
responsabilității între membrii REC, 
având în vedere faptul că anumite piețe 
tind să aibă mai multe dimensiuni 
naționale decât altele, date fiind condițiile 
juridice, economice și culturale diferite;
invită Comisia să promoveze acordurile de 
convergență și de cooperare cu alte 
jurisdicții, care includ dispoziții privind 
schimbul de informații în timpul 
investigațiilor în condiții corespunzătoare;

Or. en

Amendamentul 103
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. afirmă că Comisia are nevoie de mai 
multe resurse pentru a fi proactivă și mai 
eficientă în ceea ce privește volumul său 

22. ar dori ca în bugetul pe anul viitor al 
Comisiei să se impună restricții drastice; 
recunoaște totuși volumul de muncă mare 
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de muncă din ce în ce mai ridicat în 
domeniul aplicării legislației din domeniul 
concurenței;

și din ce în ce mai ridicat al Comisiei în 
domeniul aplicării legislației din domeniul 
concurenței; reiterează, prin urmare, 
solicitarea sa de a realoca actualului 
personal al Comisiei această competență 
fundamentală a Comisiei;

Or. en

Amendamentul 104
Jürgen Klute

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. amintește că societatea civilă ar trebui 
să fie implicată în elaborarea și în controlul 
politicilor din domeniul concurenței; invită 
Comisia să promoveze o cultură a 
concurenței atât în UE, cât și pe plan 
internațional;

23. amintește că societatea civilă ar trebui 
să fie implicată în elaborarea și în controlul 
politicilor din domeniul concurenței;

Or. en

Amendamentul 105
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. amintește că societatea civilă ar trebui 
să fie implicată în elaborarea și în 
controlul politicilor din domeniul 
concurenței; invită Comisia să promoveze 
o cultură a concurenței atât în UE, cât și pe 
plan internațional;

23. invită Comisia să promoveze o cultură 
a concurenței atât în UE, cât și pe plan 
internațional;

Or. en
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Amendamentul 106
Jürgen Klute

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. solicită Comisiei să realizeze un 
echilibru între abordarea competitivă și 
raționamentele economice alternative; 
invită Comisia, în acest sens, să 
promoveze o cultură a cooperării atât la 
nivelul UE, cât și la nivel internațional, 
urmând exemplul Organizației Națiunilor 
Unite, care au declarat anul 2012 Anul 
internațional al cooperativelor;

Or. en

Amendamentul 107
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. încredințează Președintelui sarcina de a 
transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.

24. încredințează Președintelui sarcina de a 
transmite prezenta rezoluție Consiliului,
Comisiei și autorităților naționale din 
domeniul concurenței (ANC).

Or. en


